
Bir Bülent Epir Vardı 
Bilişim mesleğimizin gelişmesi için otuz yıldır sürdürdüğümüz imeceyle bütünleşmiş olarak 

Bülent Epir belleğimde öylesine canlı ki; sanki onu öteden beri hep tanımışım gibi geliyor; ne 

zaman, nasıl tanıştığımızı anımsayamıyorum bile. Ölümüne de hâlâ inanabilmiş değilim. 

TBD çatısı altında, DPT çatısı altında, karşılıklı üniversitelerimizin çatıları altında, 

OECD’de, UNESCO SPIN toplantılarında, eski CENTO’da ya da eki RCD’de, nerede 

çalışırsak çalışalım, çalışma takımımız Türk ya da yabancı, kaç kişi olursa olsun, aramızdaki 

en saygın, kendiyle barışık, ağırbaşlı, sabırlı, çalışkan, alçakgönüllü kişilik bana göre hep 

Bülent Epir olmuştur. İnce şakalar yapar, yaşama sevinci duyardı. İyi yerlerde bulunmaktan, 

iyi yemekten hoşlanır, sırası geldiğinde ortaya çıkıp oynamaktan, tavernada sirtaki yapmaktan 

kaçınmazdı. Kim ne derse desin, kim onu ne denli üzerse üzsün, yerli yabancı herkesin, her 

toplantının, her kurulun saygıdeğer hocası Profesör Epir’di o. 

Bilenler tanıktır, onun herhangi bir san’a gereksinmesi hiçbir zaman olmadı. 

Uzun yıllar birlikte çalıştık. Başlangıçta onu nasıl yaşlı görünüşlü bildiysem, nasıl sevip 

saydıysam hep öyle kaldı, yüreğimde çok yakın bir dost olarak. Sanki hiç yaşlanmadı, sanki 

hiçbir yeni giysi, yeni renklerde bir boyunbağı giyinmedi, takmadı. Yumuşak “hush puppies” 

ayakkabılarını ayağından sanki hiç çıkarmadı. Hep bilişimci, bilgi işlemci olarak gördü 

kendini, Türkçe konuşurken hep Türkçe sözcükler kullandı, bilgisayara hiçbir gün “computer” 

dediğini duymadım. Oysa İngilizce konuştuğu zaman, onun sözü İngilizcenin en iyisiydi. 

Adaşı Ecevit’in şiirindeki Pülümür’ün yaşsız kadını gibi, “yaşsız bir kişilik”ti sevgili Bülent 

Epir. Çağa göre, esen yele göre değişmeyen, hep kendi kalan. Sevinse de, umutsuzluğa düşse 

de, sinirlense de, kızsa da, hep o duyarlı, saygılı, tutarlı, güvenilir, sıcak kişi idi. 

Anlık tepkilerle her şeyi ak-kara karşıtlığı içinde “ya hep ya hiç” aşırılığında gören, 

gittikçe daha fırsatçı, daha köşe dönücü, daha bencil, daha ben-bilirimci toplumumuzda, 

tutarlı, ince düşünceli, kendi ne denli sıkılırsa sıkılsın, kimseyi incitmeye gönlü razı olmayan, 

toplumuna karşı sorumluluk duyan bir meslektaş olarak, bana bir “toplumsal güvence anıtı” 

gibi görünür Bülent Epir. 

Kimilerimiz onun dost-düşman herkesin katında edinilmiş “Profesör Epir” kimliğini 

çekememiş, üzmüştür onu. Oysa Prof. Epir, uluslararası bilişimciler çevresinde Türkiye’mizin 

saygınlığının sarsılmaz, sorgulanmaz bir simgesi olarak öteki uluslardan meslektaşlarımızca 

her yerde, hep saygı ile izlenmiştir. Buna tanığım. 

Bülent Epir’den bir iki küçük anıyı aktarıvermek benim için hiç de kolay değil. Çünkü o 

bir kişilikti, bir biçemdi, bir ortamdı. Onunla birlikte gerçekten mutlu, güvenli bir ortamda 

olduğunuzu duyumsardınız; konu, olay, sorun daha az önemli kalırdı. 

General Kenan Evren’in ülke yönetimine el koyup YÖK’ü kurduğu günlerde, her hafta 

değişen yeni yönetmeliklerin buyurgan baskısı altında, bütün değer yargılarının darmadağın 

olduğu bir dönemdi. Bir de baktık Bülent Bey o güzelim bilge sakalını kesmiş, toplantıya öyle 

geldi. Çok şaşırdık, donduk kaldık. Göz göre geldiğimizde ne denli üzgün ve tedirgin 

olduğunu gördüm, gözleri buğulanmıştı. Belli belirsiz kulağıma yaklaşıp sevecenlikle, sanki 

özür diler gibi, duyulur duyulmaz yumuşacık bir sesle “Aydıncığım ne yapayım, ister istemez 

kestik” dedi. 



O bana sen derdi, Aydın derdi, ben ona bir kez olsun sen demedim, Bülent Bey derdim, 

öyle yakışık alırdı. 

Amerikalı eşi Shirley’in hatırını kıramayıp 1977-78 yıllarında bir süre Amerika’da yaşadı. 

DPT Bilgi İşlem Sürekli Özel İhtisas Komisyonu, Bülent Bey’in ayrılmasının ardından, onun 

yerine beni başkan seçmişti. Döndüğünde üye olarak katıldığı ilk toplantıda “Eh, Bülent Bey 

geldiğine göre benim oturumları yönetme görevim de bitti” deyip Başkanlık koltuğunu 

yeniden Bülent Bey’e bıraktım. Başkan olarak söze “Aydın, teşekkür ederim, sen sürdürsen 

daha iyi olurdu” diye başlayışını anımsıyorum. Kılı kırk yararak uzlaşma sağlamada kuşkusuz 

usta olan oydu, ama gönül almayı çok iyi biliyordu. 

Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) projesini üstlendiğimiz 1974’te, 

optik im okuyucularda kullanılan özel formları çok yüksek fiyatlarla Almanya’dan getirtmeyi 

içimize sindirememiş, değişik solgun renklerde boyalarla bu yanıt kâğıtlarının örneklerini 

Ankara’da bastırmıştık. Sözde özel bir mürekkep gerekir deniyordu, ama bunun özelliği 

açıklanmıyordu. Mühendislikte böyle aldatmaca olmaz deyip, kendi seçtiğimiz güzel solgun 

renklerle işi yaptık. On binlerce sayfa denemelik kâğıdı okutarak düşüncelerimizin 

doğruluğunu kesin biçimde kanıtladık. Sınavda da öyle uyguladık. Yüz milyonlarca liralık 

kaynağımızı Alman markından esirgedik. 

Kâğıtlar yerli basım olduğu için yanlış değerlendirme yapılacağı doğrultusundaki “ihbar” 

gecikmedi. Üniversitelerarası kurul bir inceleme takımı görevlendirdi. Biz Hacettepe 

Üniversitesi idik. ODTÜ’den Bülent Epir Başkanlığında bir kurul oluştu. Ziyaret günü 

konuklarımızı karşıladık, Bülent Bey karşısında beni görünce, “-Aydın, bu kağıtları 

denemeden mi kullanmışlar, kim yapmış bunu” diye sordu. “-Denemez olur muyuz Bülent 

Bey, binlerce sayfa, her renkten, en açığından en koyusuna değin dizi dizi deneyler yaptık, 

başarılı sonuç kesin biçimde elde edildikten sonra kararı veren benim” dedim. “-Ben senin 

dışında, haberin olmadan yapılmış bir iş sandım, bana öyle söylediler; durum böyle olunca, 

sen varken bizim işi ayrıca denetlemeye kalkmamız yakışık almaz” deyip denemeyi 

görmekten bile kaçındı. Güvendiklerine böylesine güvenebilen bir olgun kişilikti Prof. Epir. 

Mesleğimizi, onunla ve onun gibi onurlu kişiler arasında kurulan karşılıklı güven ortamında, 

elbirliğiyle böyle proje proje yükselttik. “O bir ortamdı” diye düşünmem boş bir yakıştırma 

değil. 

Onsuz dünya bana gerçekten eksilmiş gibi geliyor. Hele bizler ve yetişmekte olan gençler, 

biraz olsun ona benzemeyi başaramazsak, ilkin kendi kendimizi yenemezsek, ne demokratik 

toplumu, ne uygar toplumu, ne de bilişim toplumunu yaratamayız.  

Bülent Epir gibi olumlu kişilikleri yüceltmeyi bilmeyen, ona yaşamı dar eden toplum 

onmaz. 

Onu nice üzen bu aldatma ve yergi çağı geçsin, biz bilişimciler işimizi iyi yapalım ki o gün 

tez gelsin, Türkiye’mizin on bin yıllık ekin toprağına onun gibi nice anlayış, güven, hoşgörü 

çiçekleri açsın. Toprağı bol olsun.  
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